
З В І Т 
 про результати моніторингу діяльності 

кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва 
факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного 

мистецтва із забезпечення якісної підготовки фахівців 
 

Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва (ДПОМ) 
реалізує завдання щодо професійної інтеграції майбутніх фахівців 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в європейський 
соціокультурний та мистецький простір, забезпечення їх конкурентоздатності 
на ринку освітніх послуг. Кафедра ДПОМ факультету архітектури, будівництва 
та декоративно-прикладного мистецтва була створена у 2017 році внаслідок 
об’єднання кафедр декоративно-прикладного мистецтва та образотворчого 
мистецтва, які були утворені у 2005 році в складі факультету образотворчого і 
декоративно-прикладного та мистецтва. Кафедра є провідною структурною 
одиницею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 
галузі образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва та 
реставрації і відіграє важливу роль у процесах популяризації мистецьких 
народних традицій Буковини й сучасних професійно-художніх практик, які є 
носіями національної культури. Кафедра здійснює плідну культурно-
просвітницьку, наукову, профорієнтаційну, громадську діяльність на Буковині 
та за її межами, систематично бере участь у різноманітних мистецьких заходах, 
виставках, арт-проєктах тощо.  

1. Загальна кількість освітньо-професійних програм та їх 
відповідність встановленим вимогам. 

Підготовка здобувачів вищої освіти на кафедрі ДПОМ здійснюється за 
однією освітньо-професійною програмою 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація». 

Освітньо-професійна програма «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» відповідає діючим Стандартам вищої освіти для 
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів.  

Зазначена освітньо-професійна програма має чітко визначену структуру: 
мету і опис необхідних реквізитів, перелік загальних, фахових 
компетентностей, програмних результатів навчання, перелік освітніх 
компонентів, структурно-логічні схеми, матриці відповідності змісту освітніх 
компонентів загальним і фаховим компетентностям та програмним результатам 
навчання. 

Розробка та вдосконалення освітньо-професійної програми здійснюється 
проектною групою, до якої входять досвідчені фахівці кафедри, які мають 
наукові ступені та вчені звання, а також відповідний стаж викладацької та 
наукової роботи. Також до участі у роботі проектних груп долучаються 
стейкхолдери з числа викладачів кафедри за сумісництвом чи із числа 
випускників кафедри. 

Активну участь в обговоренні структури та необхідних змін до освітньо-
професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація» беруть здобувачі вищої освіти кафедри ДПОМ. Зокрема, з метою 



виявлення точки зору щодо змісту та структури ОПП студенти проходять 
анкетування, бланки анкет якого розташовано на університетській веб-сторінці 
кафедри. 

До обговорення змін в освітньо-професійній програмі також залучаються 
представники адміністративних органів у галузі освіти, мистецтва та культури, 
мистецької спільноти (Національної спілки майстрів народного мистецтва 
України, Національної спілки художників України, Буковинського центру 
культури і мистецтв), Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області, керівники та вчителі образотворчого мистецтва закладів 
загальної середньої освіти Чернівецької області.  

Рекомендовано: 
1. Необхідно вдосконалити склад проектної групи спеціальності, яку 

забезпечує кафедра. 
2. Стосовно необхідних змін до освітньо-професійної програми, то варто 

було би скоректувати перелік вибіркових дисциплін для студентів вступних 
курсів рівня бакалавра (1 курсу повної форми та 3 курсу скороченої), по 
можливості, не запроваджувати такі дисципліни з першого семестру.  

 
2. Контингент студентів кафедри. 
Проведений аналіз динаміки зміни контингенту студентів за 

спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 
засвідчує, що за останні 5 років кількість студентів зменшилася з 94 студентів у 
2017-2018 н.р. до 81 студента у 2021-2022 н.р. (денної та заочної форм 
навчання). На денній формі навчання переважають малокомплектні групи – від 
4-6 до 10 осіб. Водночас позитивну динаміку контингенту студентів  засвідчує: 
збільшення кількості студентів 1 курсу денної форми з 4 (2017-2018н.р.) до 20 
(2021-2022 н.р.) та 3 курсу денної форми (скорочений термін) з 8 (2017-
2018н.р.) до 10 (2021-2022 н.р.) 

 Проаналізувавши причини зменшення чисельності студентів, зазначаємо 
основні: 

1. Скорочення кількості випускників закладів передвищої освіти. 
2. Зменшення кількості вступників до магістратури в останні 2 роки. 
3. Складна епідеміологічна ситуація в регіоні. 
4. Дистанційне навчання, яке ускладнює процес навчання на мистецьких 

спеціальностях, особливості працевлаштування студентів (на спеціальностях, 
які забезпечує кафедра важче, ніж на інших, поєднувати роботу і навчання на 
денній формі) та інші фактори. 

Одним із найбільш позитивних моментів у формуванні контингенту 
студентів є вступ на навчання іноземних здобувачів вищої освіти, який 
відбувається з 2018 року. У 2021-2022 н.р. на спеціальності, які забезпечує 
кафедра, навчається 5 іноземних студентів з Китайської Народної Республіки. 

 
 
 
 
 
 



Контингент студентів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація за 2017-2021 рр. 

 
Кафедра Спеціальність Навчальні роки 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Декоративно-
прикладного та 
образотворчого 

мистецтва 

023 
Образотворч
е мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

 

94 96 86 74 76 

денна заоч. денна заоч. денна заоч. денна заоч. денна заоч. 
53 41 52 44 49 37 54 20 68 8 

Всього по роках 94 96 86 74 76 

 
Контингент іноземних студентів кафедри декоративно-прикладного 

та образотворчого мистецтва 
Спеціальність 

 
Навчальні роки 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 дфн зфн дфн зфн дфн зфн дфн зфн 

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 

реставрація 

4 
 

- 5 - 5 - 5 - 

ВСЬОГО 4 5 5 5 

 
Рекомендовано: 
1. Активізація профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами, 

роз’яснення їм специфіки та переваг навчання за освітньою програмою 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». 

2. Мотивування абітурієнтів до вступу на навчання на денній формі, 
створення умов для здійснення роботи за спеціальністю студентам стаціонару. 

3. Налагодження партнерських зв’язків із ЗЗСО, проведення в них 
агітаційних заходів, виставок дипломних робіт студентів кафедри, майстер-
класів тощо. 

4. Удосконалення профорієнтаційного напрямку роботи Виставкової зали 
Чернівецького національного  

5. Підтримання зв’язків із зарубіжними ЗВО, запровадження програм 
академічного обміну.  

 
3.Кадрове забезпечення реалізації освітніх програм. 

Якісний кадровий склад кафедри відповідає вимогам Законів України «Про 
вищу освіту» та «Про освіту». Станом на жовтень 2021 року на кафедрі працює 
16 науково-педагогічних співробітників, з них 11 штатних, що складає  68,75 % 
від загальної кількості: 



- професорів – 3,  
- кандидатів наук  – 2, 
- доцентів (з почесним званням) – 0, 
- асистентів – 13  (з них штатних – 10, сумісників – 3) 

Віковий ценз викладачів кафедри: 
- до 30 р. – 3, 
- 30-45 р. – 7, 
- 45-60 р. – 2. 
- понад 60 р. – 4. 

Завідувач кафедри декоративно-прикладного та образотворчого  
мистецтва – Заслужений майстер народної творчості України, доцент, Курик 
Дмитро Миколайович – повністю відповідає вимогам Законів України «Про 
вищу освіту» та «Про освіту» щодо завідувача кафедри. 

Кількісний та якісний склад групи забезпечення спеціальності за всіма 
рівнями вищої освіти відповідає чинним вимогам: всі викладачі мають базову 
вищу освіту та відповідають щонайменше 4 пунктам кількості видів 
професійної діяльності згідно з постановою КМУ №1187 від 30.12.2015, пункт 
30. 

 
Інформація про відповідність групи забезпечення спеціальності 

 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»  
за всіма рівнями вищої освіти 

№ ПІП Науковий ступінь  
 

Вчене 
звання 

Кількість видів 
проф. 

діяльності 
згідно 

Постанови 
КМУ №1187 від 

30.12.2015, 
пункт 30 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 
Група забезпечення спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» 
Перший бакалаврський рівень 

 
1. Курик Дмитро 

Миколайович 
Співробітники кафедри 
(chnu.edu.ua) 

Заслужений майстер 
 народної творчості України 

 
завкафедрою 

3,8,14,19,20 

2. Жаворонкова Мирослава 
Іллівна 
Співробітники кафедри 
(chnu.edu.ua) 

   Заслужений майстер 
 народної творчості України 

асистент  8,10,11,14, 19,20 

3. Фединчук Ольга 
Богданівна 
Співробітники кафедри 
(chnu.edu.ua) 

кандидат мистецтвознавства, 
член Національної спілки 

 майстрів народного мистецтва 
України 

асистент 5,12,14,19,20 

4. Гатеж Наталія Василівна  
Співробітники кафедри 
(chnu.edu.ua) 

кандидат педагогічних наук асистент 3,5,12,14 

 Другий магістерський рівень 



 
1. Малина Валерій 

Васильович 
Співробітники кафедри 
(chnu.edu.ua) 

доктор мистецтвознавства  професор 3,5,12 

2. Хілько Ігор Олегович 
Співробітники кафедри 
(chnu.edu.ua) 

кандидат педагогічних наук доцент  

3. Курик Дмитро 
Миколайович 
Співробітники кафедри 
(chnu.edu.ua) 

Заслужений майстер народної 
 творчості України 

завкафедрою 3,8,14,19,20 

4. Салевич Іван 
Миколайович 
Співробітники кафедри 
(chnu.edu.ua) 

Заслужений художник України доцент  

5. Коротун Ірина Вадимівна 
Співробітники кафедри 
(chnu.edu.ua) 

доктор архітектури професор  

6. Голубець Орест 
Михайлович 
Голубець Орест Михайлович 
— Electronic Encyclopedia of 
Lviv Polytechnic (lp.edu.ua) 

доктор мистецтвознавства професор 1,3,4,5,6,7,8,10,
12,19, 20 

7. Микитюк Іван Васильович 
Співробітники кафедри 
(chnu.edu.ua) 

Заслужений діяч мистецтв  
України 

професор 4,14,19,20 

 
Вагомим науковим здобутком для кафедри ДПОМ за звітний період є 

захист двох кандидатських дисертацій штатними працівниками: 
1. Гатеж Н.В. – захист у спеціалізованій раді Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук 
України (18 червня 2019 р.); тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу 
загальної середньої освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти; науковий керівник — доктор психологічних наук, 
професор, М. Г. Іванчук. http://ipood.com.ua/disertaciyni-materiali/ 
2. Фединчук О.Б. – захист у спеціалізованій раді ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», (07 жовтня 2019 р.); тема 
дисертації: «Нагрудні та нашийні прикраси Північної Буковини: історія, 
типологія, етнічні особливості» за спеціальністю 17.00.06 – декоративне і 
прикладне мистецтво»; науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, 
доцент, В.М. Типчук. https://svr.pnu.edu.ua/?page_id=238 

Також за звітний період співробітниками кафедри: 
- отримано почесне звання «Заслужений майстер народної творчості 
України» (Жаворонкова М.І.) (Указ президента України № 834 від 08 листопада 
2019)    https://www.president.gov.ua/documents/8342019-30385 
призначено стипендію для молодих письменників і митців у сфері музичного, 
театрального, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва України (Наказ 



№ 661, 2019р.)  (Двірна О.М.) https://www.president.gov.ua/documents/6612019-29481 
- мистецьку премію Г. Гараса (Курик Д.М., Жаворонкова М.І.) На Буковині 
нагородили преміями імені Георгія Гараса (acc.cv.ua) 
- посвідчення члена Національної спілки майстрів народного мистецтва 
України (Фединчук О.Б.)  

Також за високі досягнення у професійній, науковій та громадській 
діяльності викладачі кафедри неодноразово нагороджувалися почесними 
грамотами та відзнаками: 
- Почесна відзнака Чернівецької обласної ради "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
БУКОВИНОЮ" – Курик Д.М., завідувач кафедри, Заслужений майстер 
народної творчості України (2020) Zvit_kafedra_DPOM.pdf (chnu.edu.ua) 
- Подяка Департаменту освіти й науки Чернівецької облдержадміністрації за 

сумлінну працю, особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди 
відзначення  професійного свята Дня науки (Фединчук О.). (2020) 
http://www.budarch.chnu.edu.ua/res//budarch/DPM/Zvit_kafedra_  

- Національної Академії педагогічних наук України (Інститут педагогічної 
освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна) (Гатеж Н.В., Жаворонкова М.І.) 
Інститут Педагогічної Освіти І Освіти Дорослих Імені Івана Зязюна Національної Академії Педагогічних 
Наук України (ЄДРПОУ - 21593122, м. Київ) (5140.org) 
- Подяка Чернівецького національного Університету імені Юрія 
Федьковича за вагомі здобутки у науковій діяльності за 2018-2019 н.р. (Гатеж 
Н.В.) 

Також вагомим досягненням  кафедри є зайняті 3-тє (Жаворонкова М.І.) 
та 4-те (Гатеж Н.В.) місця у загальноуніверситетському рейтингу асистент 
«Топ-20» серед усіх асистентів по ЧНУ. Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічних 
працівників (chnu.edu.ua)  

Рекомендовано: 
1. Продовження роботи зі зміцнення кадрового та наукового потенціалу 

кафедри: 
- вступ на навчання до аспірантури викладачів та співробітників без наукового 

ступеня (Толошняк О.В., Дарій І.Д., Генцар М.М.) 
- отримання вчених звань доцента (Фединчук О.Б., Гатеж Н.В., Жаворонкова 

М.І.) 
- підвищення кваліфікації викладацького складу шляхом систематичного 

науково-педагогічного та творчого стажування (на підприємствах, в установах 
Національної академії мистецтв України, художніх навчальних закладах, у 
творчих організаціях, музеях, провідних наукових інституціях в Україні та за 
кордоном) 

- здобуття державних почесних звань у галузях мистецтва, освіти та 
культури; 

- розширення участі викладачів у міжнародних резиденціях, пленерах, 
виставках; 

- збагачення науково-творчого компонента, який є основним у формуванні 
фахівця як особистості (функціонування навчально-творчих майстерень, 
навчальних практикумів, майстер-класів). 

 



4. Організація та управління освітнім процесом підготовки фахівців 
на кафедрі. 

4.1. Організація навчальної роботи та навчально-методичне забезпечення 
освітнього процесу здійснюються на кафедрі ДПОМ згідно із такою 
нормативною управлінською документацією, яка є в наявності на кафедрі: 
 положення про кафедру; 
 перспективний план роботи кафедри;  
 щорічний план роботи кафедри, методичних комісій і протоколи їх 
засідань, де розглядаються питання аналізу результатів поточного та 
підсумкового контролю, обговорення якості проведення навчальних занять, 
відвідування студентами навчальних занять, результатів вступної компанії; 
розширення та підсилення участі викладачів, студентів у міжнародних 
резиденціях, пленерах, виставках; збагачення науково-творчого компонента; 
 звіт завідувача про роботу кафедри. 

На кафедрі діє методична комісія, завданням якої є сприяння 
забезпеченню якості освітнього процесу, а також надання методичної допомоги 
викладачам та студентам. Головою методичної комісії кафедри ДПОМ є 
професор, доктор м-ва, Малина В.В., членами методичної комісії є кандидати 
наук (Фединчук О.Б., Гатеж Н.В.) та Заслужені майстри народної творчості 
України (Курик Д.М., Жаворонкова М.І.). На засіданнях методичної комісії 
обговорюються пропозиції щодо змін у навчальних планах, питання 
упорядкування та вдосконалення робочих програм, навчально-методичних 
комплексів та силабусів навчальних дисциплін. Також обговорюється зміст 
нових нормативних та вибіркових компонентів, які вводяться у дію у зв’язку зі 
змінами в освітніх програмах та навчальних планах. Вагомим завданням 
методичної комісії кафедри є здійснення регулярного моніторингу стану 
навчальної, методичної та облікової документації кафедри. 

4.2. Штатний розпис кафедри оновлюється щорічно  згідно з доведеної 
кількості ставок професорсько-викладацького складу та навчально-
допоміжного персоналу. Такий штатний розпис затверджується на початку 
навчального року, його обговорення зазначено у відповідних протоколах 
засідань кафедри. 

На кафедрі наявні документи показують загальний та персональний 
розрахунок годин по кафедрі (обсяги навчального навантаження, 
індивідуальні картки навантаження викладачів), а також щорічні звіти про 
виконання навчального навантаження. Варто зазначити, що в обсязі 
індивідуального навантаження викладачів кафедри ДПОМ спостерігається 
деяка нерівномірність у кількості годин у зв’язку із поєднанням лекційного та 
практичного (у формі індивідуальних занять зі студентами) навантаження.  

Лекційні дисципліни читаються переважно професорами й доцентами та  
викладачами, які мають науковий ступінь, але ще не мають звання доцента. 

У напрямку профорієнтаційної роботи кафедра ДПОМ проводить такі 
заходи:  
 участь у проведенні «Днів відкритих дверей» університету та факультету 



 створення відео роликів та відео презентацій досягнень кафедри з метою 
реклами та заохочення майбутніх абітурієнтів 
https://www.facebook.com/DPMCNU 

 організація та проведення відео екскурсій кафедрою для зацікавлених 
осіб (спеціалізовані групи від навчальних закладів мистецького спрямування з 
різних міст, закладів загальної середньої освіти, культурно-мистецьких 
організацій) 
 зустрічі з майбутніми абітурієнтами в школах та закладах фахової 
передвищої освіти з метою проведення профорієнтаційних бесід і мотивування 
майбутніх абітурієнтів до вступу на кафедру в очному та онлайн-режимі; 
  організація виїзних виставок, майстер-класів, мистецьких акцій у райони 
Чернівецької області та м. Чернівці, які яскраво наочно демонструють 
досягнення студентів у галузі образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва;  

- активне функціонування сторінок кафедри ДПОМ на загально 
університетському сайті, у соціальних мережах Facebook та Instagram, де 
висвітлюється актуальна інформація для майбутніх абітурієнтів; 

Сайт Чернівецького Національного університету (chnu.edu.ua) 
Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва (chnu.edu.ua) 
Кафедра декоративно-прикладного мистецтва (chnu.edu.ua) 
https://www.facebook.com/groups/121218181705274 
https://www.facebook.com/DPMCNU/?ref=pages_you_manage 
https://www.instagram.com/dpom.chnu/?utm_medium=copy_link 

- онлайн-консультування майбутніх абітурієнтів, ознайомлення їх з 
програмою вступних випробувань, формування бази абітурієнтів протягом 
навчального року перед вступом. 

Відповідальною за профорієнтаційну роботу та підготовку програм 
вступних випробувань є Заслужений майстер народної творчості України, 
асистент, Жаворонкова М.І. 

На сайті кафедри ДПОМ є розділ «Абітурієнту», де висвітлено вичерпну 
інформацію щодо вступу на спеціальність, за якою здійснюється підготовка 
фахівців, подано програми вступних випробувань, перелік необхідних 
сертифікатів ЗНО та ЕВІ, вказано контактні дані. 

На кафедрі ведеться облік працевлаштування випускників 
(відповідальний – завідувач кафедри Курик Д.М.), створено банк випускників 
кафедр попередніх років. З випускниками підтримується зв’язок завдяки 
збереженим контактним даним (телефони, електронні адреси), а також за 
допомогою соціальних мереж. Таким чином оновлюється база даних з 
працевлаштування випускників кафедри. Також налагоджений зв’язок з 
роботодавцями, якими є керівники закладів загальної середньої освіти, 
художніх шкіл, культурно-мистецьких установ міста Чернівці та Чернівецької 
області. 

За даними останніх 5 років, отриманими від роботодавців, 
працевлаштованими за фахом є понад 62% випускників кафедри ДПОМ 
бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти. 

У жовтні 2021 року кафедра ДПОМ долучилася до участі в тендері 
програм курсів підвищення кваліфікації для вчителів ЗЗСО, керівників гуртків і 



викладачів закладів фахової передвищої освіти у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича за спеціальністю 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».  

4.3. На кафедрі є в наявності наступна навчально-методична 
документація: 
 стандарт вищої освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація (першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти); 
 стандарт вищої освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація (другого (магістерського) рівня вищої 
освіти); 
 освітньо-професійні програми спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація першого (бакалаврського) й другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти; 
 затверджені навчальні плани за спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація першого (бакалаврського) й другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти; 
 навчально-методичне забезпечення дисциплін відповідно до робочого 
плану, а саме: 
 програми та силабуси навчальних дисциплін першого (бакалаврського) та 
другого магістерського рівнів вищої освіти – у роздрукованому варіанті на 
кафедрі й розміщені на веб-сторінці кафедри: 

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва (chnu.edu.ua); 
 засоби діагностики якості навчання здобувачів вищої освіти (пакети 

екзаменаційних білетів, тести, контрольні завдання для практичних робіт); 
 тематики та методичні рекомендації до виконання курсових і 
кваліфікаційних робіт; 
 результати підготовки курсових і кваліфікаційних робіт за останній рік; 
 програми вступних іспитів для навчання за спеціальностями спеціальності 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація першого 
(бакалаврського) й другого (магістерського) рівнів вищої освіти; 

 програми атестації випускників та звіти голів ЕК; 
 тематика і протоколи методичних семінарів; 
 інформація про заходи щодо профорієнтаційної роботи кафедри (детальну 
інформацію для абітурієнтів розміщено на сайті кафедри за посиланням Кафедра 
декоративно-прикладного мистецтва (chnu.edu.ua); 
4.4. Реалізація права вільного вибору дисциплін студентами здійснюється 
згідно зі загальноуніверситетського Положення про порядок реалізації 
студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
права на вибір навчальних дисциплін. 

Перелік навчальних дисциплін для вибору надається студентам 
наприкінці 2 семестру навчального року. Вибір здійснюється шляхом 
написання студентом заяви, де зазначаються обрані ним дисципліни. Згідно з 
чинного положення (пп. 2.4, 2.5) кафедра може переглянути вибір студента та 
надати йому можливість здійснити повторний вибір із переліку дисциплін 
групи/потоки, за якими вже сформовані. Інформація про вибір студентами 
дисциплін подається в деканат у вигляді рапорту, де зазначено шифр вибіркової 



дисципліни за навчальним планом, назву дисципліни, семестр, у якому вона 
вивчається, а також прізвища студентів, які обрали дану дисципліну або 
академічну групу (у випадку обрання дисципліни усією групою). 

Силабуси вибіркових дисциплін розміщені на відповідній сторінці сайту 
кафедри у розділі «Навчально-методична робота». 

Протягом останніх років кафедрою проводиться активна робота стосовно 
дотримання принципів академічної доброчесності. Курсові та кваліфікаційні 
роботи студентів проходять регулярну перевірку на академічний плагіат, також 
практикується подібна перевірка для наукових публікацій студентів та 
викладачів. Студенти та викладачі беруть участь у факультетських заходах, 
присвячених академічній доброчесності, також кафедрою організуються 
індивідуальні та групові бесіди зі студентами. 

4.5. Організація практичної підготовки студентів кафедри ДПОМ 
здійснюється на основі розробленої освітньо-професійних програм та у 
відповідно до Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Студенти спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація послідовно проходять наступні види практик згідно з 
навчальним планом: 

 

 
 

Студенти I, IІ, IІI, V курсів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація проходять виробничу практику на базі 
кафедри ДПОМ Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича. На IV курсі навчальним планом спеціальності передбачено 
переддипломна практика. 

Студенти VI курсу спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація другого (магістерського) рівня для 
проходження практики направляються в ЗЗСО та художні школи за місцем 
проживання.  

Під час проходження педагогічної практики у закладах загальної 
середньої освіти  студенти залучаються до активної художньо-педагогічної та 
естетико-культурної діяльності (проводять уроки та позакласні виховні заходи з 
учнями, організовують виставки дитячих робіт, екскурсії до музеїв і галерей, 
ведуть гурткову роботу тощо). Практиканти удосконалюють свої художньо-
педагогічні вміння, комунікативні, організаційні та творчі здібності у процесі 

Вид 
практики

Спеціальність 
Виробнича Переддипломна 

 
Педагогічна 

  1 курс 2 курс 3 курс 5 курс 4 курс 
 

6 курс 

023 
Образотворче 

мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

 

2 тижні 

 

2 тижні 

 

2 тижні 

 
 
2 тижні 

 
 

2 тижні 

 
 

2  тижні  



проведення уроків, індивідуальних консультацій, організації екскурсій, арт-
проєктів. 

Схвальні відгуки керівників та дирекції закладів освіти засвідчують той 
факт, що більшість студентів відповідально ставляться до проходження 
педагогічної практики, демонструють високий рівень володіння методикою 
викладання образотворчого мистецтва, естетичної культури та духовного 
розвитку в цілому. 

Практична підготовка студентів кафедри ДПОМ здійснюється на 
належному організаційно-методичному рівні. Керівництво практикою 
здійснюють досвідчені викладачі кафедри, а також ті, які мають наукові 
ступені. Зокрема керівником педагогічної практики другого рівня є кандидат 
педагогічних наук, Гатеж Н.В. 

 На кафедрі є в наявності наскрізні та робочі програми різних видів 
практики, розроблені методичні рекомендації для студентів щодо їх 
проведення. Відповідальним по кафедрі за організацію педагогічної практики 
студентів є завідувач кафедри Курик Д.М. 

Надалі варто запланувати випуск удосконаленої навчально-методичної 
літератури з усіх видів практик для студентів спеціальності 023 Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. 

4.6. Наявність і стан ведення облікової документації кафедри 
відповідають вимогам щодо її переліку та оформлення. На кафедрі є в 
наявності: 

 посадові інструкції про функціональні обов’язки лаборантів; 
 посадові інструкції про функціональні обов’язки викладачів; 
 графік відпусток; 
 графіки модульного контролю; 
 інформація про підвищення кваліфікації й стажування викладачів у 

провідних ЗВО України та за кордоном (плани та звіти, обговорені на засіданнях 
кафедри); 

перелік наукових публікацій викладачів кафедри за останні 5 років – 
поданий у щорічних звітах кафедри з НДР та на сайті кафедри  

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва (chnu.edu.ua) 
 
 індивідуальні плани роботи викладачів та звіти про їх виконання за 

семестри та навчальний рік; 
 інформація про навчальні дисципліни, що забезпечує кафедра, з 

відповідним методичним забезпеченням; 
 журнал обліку проведення консультацій викладачами; 
 журнал обліку взаємовідвідування навчальних занять викладачами 

кафедри; 
 інструкції та журнали з техніки безпеки; 
 графік відкритих занять і виховних заходів викладачів кафедри; 
 результати підготовки курсових і магістерських робіт за останній рік; 
 звіти голів ЕК. 

Уся інформація щодо відвідування аудиторних занять завідувачем й 
викладачами кафедри показується в журналі взаємо відвідування занять і в 
журналі контрольних відвідувань занять завідувачем кафедри. 



За звітний період на кафедрі наявні навчальні підручники, навчальні та 
навчально-методичні посібники, методичні розробки (вказівки, рекомендації) з 
грифом університету, які також представлені на сайті кафедри. 

 
Рекомендовано: 
1. Розмістити на вебсторінці кафедри необхідну навчально-методичну та 

облікову документацію, зокрема: звіт завідувача про роботу кафедри, щорічний 
план роботи кафедри, тематики наукових робіт студентів, а також необхідну 
студентам інформацію: графіки консультацій, графіки модульного контролю, 
оновлені програми здобувачів вищої освіти. 

2. Також потрібно відкрити на сайті кафедри розділ «Випускники», де 
була б висвітлена актуальна інформація стосовно працевлаштування 
випускників, відгуки роботодавців про них, а також, за можливості, контактна 
інформація. 

3. Упорядкувати Moodle-курси кафедри на сайті ЧНУ, викладачам 
активніше користуватися цією платформою електронного навчання, особливо 
для проведення поточного та підсумкового тестового контролю з дисциплін 
теоретичного спрямування. 

4. Інтенсифікувати підготовку методичних рекомендацій з навчальних 
дисциплін, які забезпечує кафедра, оновити переліки використаних джерел в 
робочих навчальних програмах. 

4. Розробити електронну Google-форму для обрання студентами 
дисциплін з вибіркового блоку і розмістити її на сайті кафедри. 

5. Розширити спектр заходів з основ академічної доброчесності для 
студентів та викладачів, включити їх до плану методичних семінарів кафедри. 

 
5. Наукова робота та міжнародна діяльність 
На кафедрі ДПОМ у 2017-2021 рр. виконувалася кафедральна НДР 

«Теоретико-методологічний та практико-орієнтований підхід у підготовці 
майбутніх фахівців у галузі декоративно-прикладного мистецтва». Керівник 
НДР – завідувач кафедрою, Курик Д.М. 

На наукових семінарах кафедри, які проводяться 2-3 рази на рік 
обговорюються актуальні проблеми у підготовці майбутніх фахівців, питання 
підвищення наукового рівня викладачів. Так, до планів семінарів включені теми 
«Медіаграмотність та медіаосвіта сучасного викладача спеціальних дисциплін», 
«Науково-дослідницька робота студентів – основа їх професійного розвитку», 
«Наукові засади підготовки фахівців за освітньою програмою 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». В рамках 
семінару відбувається розробка, планування та затвердження кафедральних 
наукових тем, обговорення процесу і результатів наукових досліджень молодих 
викладачів кафедри. 

Науково-дослідницька діяльність студентів кафедри ДПОМ 
реалізується у наступних напрямах роботи: 
 підготовка навчально-дослідницьких робіт різного рівня – курсових (4-5 

курси) та кваліфікаційних першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) рівня вищої освіти; 



 участь у наукових заходах – семінарах, вебінарах, наукових конференціях; 
Студенти спеціальностей 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація систематично займаються науковою діяльністю, про що 
свідчить їхня участь в університетських, всеукраїнських наукових і науково-
практичних конференціях. За звітний період студентами під керівництвом 
викладачів кафедри підготовлено 41 публікацію у матеріалах таких 
конференцій. 

Варто зазначити, що студенти кафедри протягом звітного періоду брали  
активну участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах, 
фестивалях, що на законодавчому рівні прирівнюється до участі у студентських 
олімпіадах.  
 Призначено стипендію Президента України, для молодих майстрів 

народного мистецтва на 2018 рік (4-м студентам) (№ 100/2018, 13 квітня 
2018) 

https://www.president.gov.ua/documents/1002018-23978 
 Призначено стипендію Президента України для молодих майстрів 

народного мистецтва на 2019 рік  (3-м студентам) (№209, 10 травня 2019 
року 
https://www.president.gov.ua/documents/2092019-26778 

––  Призначено стипендію Президента України для молодих письменників і   
       митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного,     
       естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва (№ 661/2019, 5 вересня   
       2019 року) (асистент - Двірна О.М.)  
       https://www.president.gov.ua/documents/6612019-29481 

 
Науково-дослідна робота викладачів. 
Публікаційна активність викладачів кафедри оцінюється на належному 

рівні. Результати їх наукових досліджень за останні п'ять років мали місце в 
наступних виданнях: 

 вітчизняні монографії – 2; 
 розділи у вітчизняних монографіях – 1; 
 підручники, навчальні посібники – 3; 
 публікації у фахових вітчизняних виданнях, рейтингових: 
 Scopus – 1,  
 Index Copernicus – 7; 

 публікації в інших вітчизняних фахових виданнях – 16; 
 публікації в інших вітчизняних виданнях – 2; 
 публікації в інших закордонних виданнях – 4; 
 матеріали конференцій, закордонних – 3; 
 матеріали конференцій, міжнародних українських – 19 
 матеріали всеукраїнських конференцій – 11; 
 матеріали конференцій зі студентами, керівництво студентськими 

роботами – 25. 
Посилання на публікації викладачів розміщені на сайті кафедри 

(Співробітники кафедри (chnu.edu.ua) 
Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних 



конференціях, які проводяться в Україні та за кордоном. За останні 5 років було 
надруковано 4 статті у матеріалах закордонних конференцій та 19 тез у 
матеріалах міжнародних українських конференцій, що відображено у щорічних 
звітах кафедри з наукової роботи. 

Підвищення кваліфікації: 
— успішно закінчили курс та отримали сертифікат: «Зміцнення 

викладання та організаційного управління в університетах», платформа масових 
відкритих онлайн-курсів Prometheus (15.02.2021) (Фединчук О., Гатеж Н.) 

—  сертифікат від РУХ ОСВІТА (6год/0.18 кредита) (19 вересня 2021) 
(Гатеж Н.) 

Співробітники кафедри також беруть участь у написанні колективних 
монографій Н. Гатеж (підрозділ 2.7. «Характеристика етапів підготовки 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 
культури учнів») «Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього 
вчителя: проблеми і орієнтири» : колективна монографія (листопад, 2020). 

 
Науково-творча робота викладацького складу.  
Співробітники кафедри ДПОМ є постійними учасниками різноманітних 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставок, артпроєктів, конкурсів, 
резиденцій, участь у яких  засвідчують високий професіоналізм їх як митців, а 
не лише як педагогів. Серед основних за звітний період є: 

Міжнародний рівень 
 Міжнародна Виставка «Традиції та новаторство декоративно-
прикладного мистецтва Буковини» Ясський національний університет мистецтв 
«Джьордже Енеску» / Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași/, 
м.Ясси Румунія (5-6 червня 2018 р.) (Курик Д., Жаворонкова М.І., Двірна О.М., 
Толошняк О.В., Сідор Л.В.) Кафедра декоративно-прикладного мистецтва (chnu.edu.ua) 
 Участь у Міжнародній виставці «Традиції та новаторство декоративно-
прикладного мистецтва Буковини» Сучавський університет "Штефана Чел 
Маре” /Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava м.Сучава Румунія (7-9 червня 
2018 р.) Кафедра декоративно-прикладного мистецтва (chnu.edu.ua) 
 Участь в «KOLOMYIA-ART» / «КОЛОМИЯ-АРТ»: міжнародне 
коломийське бієнале сучасного мистецтва 23.06.– 23.07.2018р.) “КОЛОМИЯ-АРТ”: 
Міжнародне коломийське бієнале урочисто відкрито. ФОТОРЕПОРТАЖ – КОЛОМИЯ СЬОГОДНІ 
(kolomyia.today) 
 Участь у Міжнародному гуцульському фестивалі. Показ колекції вбрання 
«Відродження» (31серпня, 2019) організатори: Жаворонкова М., Фединчук О., 
Гатеж Н.. ХХІІ Гуцульський Міжнародний фестиваль. Вижниччина фестивальна | Гуцули і 
Гуцульщина (kosiv.biz) 
 Міжнародна виставка творчих робіт випускників ВКПМ  ім. В. Ю. 
Шкрібляка (м. Чернівці), регіональна виставка в рамках Міжнародного 
гуцульського фестивалю  Генцар М. (19 жовтня 2021) У Чернівцях відкрилася виставка 
випускників Вижницького коледжу Чуття єдиної родини - Погляд – новини Чернівці (pogliad.ua) 
 І Міжнародний онлайн конкурс мистецтв WORLD TALENTS (Угорщина) 
(Двірна О. – диплом переможця декоративно-ужиткове мистецтво (техніка: 
вишивка нитками), Толошняк О. – диплом переможця І, художнє мистецтво) 
(07. 2020 р.) Zvit_kafedra_DPOM.pdf (chnu.edu.ua) 



 Міжнародна виставка (м.Барселона, Іспанія). Кафедра декоративно-прикладного 
мистецтва (chnu.edu.ua) 
 Участь в Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів – модельєрів 
«Печерські каштани», 2021, м.Київ (Жаворонкова М.І.) Печерські каштани 
(knutd.edu.ua) 
 

Всеукраїнський рівень  
 Виставка кафедри ДПОМ «Декоративно-прикладне мистецтво — життя і 
воно безсмертне», м. Київ, НАПНУ (06.12.2018 р.) 
 Виставка творчих робіт викладачів кафедри у рамках відзначення Дня 
Буковини у ВЕРХОВНІЙ РАДІ, м. Київ, 2018 р. Кафедра декоративно-прикладного 
мистецтва (chnu.edu.ua) 
 Виставка  «Традиції Буковини» в приміщенні Президентського Фонду 
Леоніда Кучми «Україна», м.Київ, 2018р. Кафедра декоративно-прикладного мистецтва 
(chnu.edu.ua) 
 Виставка художніх робіт студентів та викладачів кафедри в Міністерстві 
освіти і науки України, м.Київ, 2018р Кафедра декоративно-прикладного мистецтва 
(chnu.edu.ua) 
 Участь у Всеукраїнській виставці сучасного декоративно-ужиткового 
мистецтва «Від землі — до сонця» м. Чернівці (10.10.2018 р.) Від Землі до Сонця 
Всеукраїнська виставка сучасного декоративно ужиткового мистецтва відкрилась у - YouTube 
 Участь у виставці «Шевченківська», м. Яремче (06.03.2018 р.) 17–21... - 
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering | Facebook 
 участь у VIII Всеукраїнській виставці «Бісер: Вчора. Сьогодні. Завтра» (1 
березня 2019, м. Київ), (організатор – Жаворонкова М.І.) Відкриття VIІІ Всеукраїнської 
виставки «Бісер: Вчора. Сьогодні. (...) (dolesko.com) 
 Участь у гала-концерті "Пісня буде поміж нас"! присвячено 
ім.Н.Яремчука. Львівська філармонія. (21листопада, 2019) організатори: 
Жаворонкова М., Фединчук О.Б.. Кафедра декоративно-прикладного мистецтва (chnu.edu.ua) 
 дипломанти І Берегометського творчого інтернет-конкурсу «Весна 
талантів» (гран-прі: Толошняк О., гран-прі:Двірна О., І місце Дарій І.) 
 Гран-прі в онлайн конкурсі від Берегомецького СБК в номінації  художня 
вишивка (04.2020 р.) 
 Участь у виставці творів народного мистецтва Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України «Кращий твір року», м. Київ (Двірна О., 
Фединчук О., Толошняк О., Сідор Л., 2018, 2019, 2020, 2021) Національна спілка 
майстрів народного мистецтва України (mydim.ua) 
 

Міський, обласний рівень  
 День університету, показ моделей «Осінні барви», м.Чернівці 
(05.10.2018 р.) 
 ЧНУ виставка студентських робіт «Від минулого до сьогодення» 
м. Чернівці (28.09.2018 р.)  
  Регіональна Новорічно-Різдвяна виставка (центр культури «Вернісаж» 
м.Чернівці, (січень 2019 р.) 
 Вагомим здобутком кафедри є відкриття 22 травня 2019 року Виставкової 
зали Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 



експонатами якої є курсові та дипломні роботи студентів, які демонструють 
сучасний етап розвитку усіх видів декоративно-прикладного мистецтва, 
показують його неповторну своєрідність у загальноукраїнському сучасному 
мистецтві 
 Організація студентсько-викладацького пленеру «На околицях Смугаря» 
(організатори: Толошняк О., Генцар М., Двірна О., Дарій І.) 2019 
 Організація виставки «Різдвяна» м. Вижниця (02.01.2018 р.) 
 Участь у міській виставці, присвяченій дню міста (м. Вижниця) (2019) 
 Виставки дипломних робіт кафедри ДПОМ (Виставкова зала ЧНУ, 
4виставки, 2019, 2020) 
 Участь у регіональній виставці в рамках Міжнародного гуцульського 
фестивалю  (31 серпня 2019, м. Вижниця) Толошняк О., Двірна О., Фединчук 
О., Сідор Л., Генцар М.  
 майстер-клас із живопису «Пейзаж у техніці пастель» у Виставколій Залі 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для учнів і 
студентів від викладача кафедри  (Генцар М., жовтень, 2019) 
 Організація виставки студентських робіт присвячена Всеукраїнському 
фестивалю народної пісні та кіно до 75-річча від Дня народження Івана 
Миколайчука м. Вижниця (2018, 2019 р.) 
 

Персональні виставки: 
Міжнародний рівень 

— Участь у міжнародному проєкті від центру сучасного мистецтва «COCA» 
(січень 2021 р, Італія). 
https://cocaproject.art/artists/olga-fedynchuk-coca21/ 

— Участь у Міжнародній онлайн-виставці (22 лютого-10 березня, 2021). 
Організатори міжнародна галерея TimaxArt та громадська організація 
«Українська Асоціація жіночих досліджень в мистецтві» (UAFRA). 
Сертифікат № 4678-7254-6995 
http://bit.ly/3dKFnFw 

Всеукраїнський рівень: 
 Персональна виставка у НАПНУ, м. Київ, 2018 р. (ЖаворонковаМ., 
Толошняк О., Двірна О.) 

Міський, обласний рівень: 
 Толошняк О. «Дебют» ( Учбово-Методичний Центр культури Буковини, 
м. Чернівці (11-31  січня 2018р.) Комунальний Учбово-Методичний Центр Культури 
Буковини (ЄДРПОУ - 2221107, м. Чернівці) (5140.org) 
  Генцар М. «Палітра на долонях» (виставкова зала «Вернісаж», 
04.02.2020р., м. Чернівці) Кафедра декоративно-прикладного мистецтва (chnu.edu.ua) 
 Сідор Л. «Спадок» (Чернівці, 2021) Кафедра декоративно-прикладного мистецтва 
(chnu.edu.ua) 
 
За звітний період кафедрою ДПОМ було організовано такі науково-практичні 
конференції, пленери та вебінари: 
 Перша Всеукраїнська учнівська конференція «Декоративно-прикладне 
мистецтво: від витоків до сьогодення» (15 листопада, 2019), в якій взяли участь 
велика кількість учнів ЗЗСО області та яка отримала схвальні відгуки від 



наукових керівників та учасників заходу (організатори.: Гатеж Н., Фединчук О., 
Жаворонкова М.). 
 Міжвишівський пленер із живопису «Виженські мотиви», с. Виженка, 
(2018, 2019 р.) (відповідальні – Двірна О., Толошняк О.). 
 Всеукраїнський пленер із живопису (за підтримки Вижницької міської 
ради та Вижницької районної держадміністрації) (2020) (відп. Толошняк О., 
Ганцар М.). 
 Перший Всеукраїнський вебінар «Декоративне та образотворче 
мистецтво у формуванні гармонійної особистості майбутнього фахівця», 
присвячений 81-річниці від Дня народження відомого художника, Заслуженого 
працівника культури України, члена національної Спілки художників України,  
Валерія  Павловича Жаворонкова), 11 березня 2021(модератор - Гатеж Н.В.). 
Кафедра декоративно-прикладного мистецтва (chnu.edu.ua). 
––   «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства 
- 2021», організатори — кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта 
ХХІ століття» Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України (Київ, 18 лютого 2021), Тема доповіді: «Проблема публічної 
презентації музеїв міста Чернівців та їх художньо-культурне значення». 
(Фединчук О.). 17021.3.021.pdf (nas.gov.ua) 
–– II Міжнародної онлайн-конференції «Україно моя вишивана : 
етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки», 20 
травня 2021(Жаворонкова М.) ІІ МІЖНАРОДНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНО 
МОЯ ВИШИВАНА: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ» – Психолого-педагогічний факультет (pnpu.edu.ua) 

Рекомендовано: 
1. Підвищити наукову активність окремим викладачам (Дарій І.Д., Генцар 

М.М., Толошняк О.В.., Курик О.Д. – бажаним було б визначення зазначених 
викладачів з науковою проблематикою, вступ до аспірантури або прикріплення 
науковими здобувачами, інтенсифікація процесу публікування наукових статей 
і тез доповідей; 

2. Хоча викладачі досить активно публікуються у рейтингових наукових 
виданнях категорії «Б», варто приділяти більшу увагу публікуванню матеріалів 
у зарубіжних виданнях цього рівня, зокрема, іноземними мовами. Молодим 
викладачам необхідно підвищити активність публікування у фахових виданнях, 
не віддаючи пріоритет лише матеріалам наукових конференцій. 

3. Варто посилити випуск видань науково-методичного спрямування для 
збагачення методичного забезпечення обов’язкових та вибіркових компонентів 
освітніх програм, особливо запроваджених у зв’язку зі змінами в ОПП. 

4. Активізувати студентів до участі у конкурсах студентських наукових 
робіт та предметних олімпіад з образотворчого  та декоративно-прикладного 
мистецтва. 

Міжнародна діяльність. Академічна мобільність 
 співпраця про мобільність професорсько-викладацького персоналу та 

студентів із Ясським національним університетом мистецтва «Джордже 
Єнеску» (Румунія); 



 дотримання виконання договору щодо отримання подвійного диплома зі 
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація» студентами з університету Західного Анхоя м. Луань (Китай). 

Співпраця викладачів кафедри з українськими ЗВО та культурними 
закладами спрямована на обмін досвідом у галузі мистецької педагогіки, участі 
у проведенні спільних наукових заходів, підготовці наукових кадрів, 
проходженні стажувань викладачів тощо. 

На даний час співпраця налагоджена з Національною академією мистецтв 
України, Київською державною академією декоративно-прикладного мистецтва 
і дизайну імені Михайла Бойчука, Львівською національною академією 
мистецтв, Закарпатською академією мистецтв, Косівським інститутом 
прикладного і декоративного мистецтва,  Уманським державним педагогічним 
університетом імені Павла Тичини, Кам’янець-Подільськоим національним 
університетом імені Івана Огієнка, ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», факультетом педагогіки, 
психології та соціальної роботи ЧНУ, Буковинським центром культури і 
мистецтва. 

Також налагоджено тісну співпрацю з Інститутом педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Викладачі кафедри 
щорічно беруть участь у наукових заходах Інституту, зокрема у: 
 щорічних Науково-педагогічних читаннях пам’яті професора 

О.П.Рудницької 
 участь у вебінарах різної тематики (в.т.ч.: «Рідномовна і багатомовна освіта 

у контексті сталого розвитку суспільства - 2021», організатори — кафедра 
ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
(Київ, 18 лютого: Гатеж Н., Фединчук О., Жаворонкова М.)  

 секційному засіданні «Підготовка сучасного вчителя: досвід, інновації, 
тенденції» у рамках Звітної конференції ІПООД НАПНУ (доповідь 
«Формування естетичної культури майбутнього фахівця у галузі 
декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва»  (Гатеж Н.В.,2021)  

Також щорічно викладачі кафедри беруть активну участь у 
Міжнародному конгресі, організованому на базі ПНПУ імені В. Г.Короленка 
«Етнодизайн у контексті українського національного відродження та 
європейської інтеграції» із публікацією у фаховому збірнику 

Працівники кафедри беруть активну участь у реалізації міжнародних 
проектів, зокрема: 

 Доступ до мистецтва та дизайну: мобільне навчання, доповнена 
реальність та залучення студентів до вищої освіти за програмою Еразмус 
+ (проект Еразмус+ КА2 з Університетом Бат-Спа, Англія) Відповідальні 
(Луканюк С.М., Жаворонкова М.І.) 

Мобільність студентів і викладачів: 
1. В 2018 році Чернівецьким національним університетом укладено угоду 

з Луанським університетом ВАН СИ (Китайська народна республіка). Згідно 
угоди, з 2018 року розпочато підготовку за програмою «подвійний диплом» 



фахівців зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» 

http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news/archive&data[5013][news_i
d]=8350  

На даний час за програмою в рамках угоди з Луанським університетом 
навчаються 4 студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» другого (магістерського) рівня та 1 
студент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (1 курс). 

 
Рекомендовано: 
1. Бажано приділити більшу увагу Міжнародній співпраці у галузі 

навчально-методичної  роботи, зокрема, розширенню програм академічного 
обміну з вітчизняними закладами вищої освіти та ЗВО європейських країн. 

2. Необхідно інтенсифікувати участь кафедри саме у науково-
дослідницьких, а не лише у мистецьких проектах. 

 
6. Робота зі студентською молоддю 

 
          Виховна робота на кафедрі ДПОМ здійснюється згідно загально 
університетського плану заходів на навчальний рік. Структура керівництва 
даним напрямом: відповідальний за виховну роботу – рада кураторів – 
студентське самоврядування.  

Головним у роботі куратора є забезпечення систематичності навчально-
виховної роботи в академічній групі, чіткої організації високого рівня всього 
навчального процесу, планомірного і продуманого спілкування зі студентами. 
Виховна робота куратора на кафедрі організована диференційно, враховуючи 
особливості різних категорій студентів, їх життя та побуту, поєднання масових, 
групових, індивідуальних форм та засобів виховання. Згідно з розпорядженням 
по факультету з  01.09.2021р. призначено кураторів на 2021-2022 навчальний 
рік: 

 1 курс денна форма навчання (повна форма) – Толошняк Олександр 
Вікторович  

 2 - 3 курси денна форма навчання (повна форма) – Гатеж Наталія 
Василівна  

 3 курс денна та заочна форма навчання (скорочена форма) – 
Жаворонкова Мирослава Іллівна 

 4 курс денна та заочна форма навчання (повна та скорочена форми)  - 
Фединчук  Ольга Богданівна 

 5 курс денна та заочна форма навчання – Сідод Людмила Валеріївна 
 6 курс денна та заочна форма навчання – Генцар Михайло Михайлович. 
Відповідальною за виховну роботу на кафедрі  ДПОМ призначено Гатеж 

Наталію Василівну, асистента кафедри, кандидата педагогічних наук. 
Куратори академгруп протягом навчального року: 

 ведуть індивідуальну роботу зі студентами;  



 виявляють  нахили і здібності студентів, а також  сприяють їх участі в 
науковій  та творчій роботі, культурних програмах, спортивних секцій, у 
художній самодіяльності; 

 тримають у полі зору успішність студентів;  
 здійснюють заходи для роботи з обдарованими студентами;  
 висловлюють свої рекомендації студентській групі щодо тематики 

проведення кураторських годин; 
 сприяють залученню студентів до факультетських та 

загальноуніверситетських заходів;  
 піклуються про житлово-побутові умови студентів, їх культурний 

відпочинок, періодично відвідують гуртожиток;  
 вносять пропозиції щодо відзначення і заохочення кращих студентів; 
 несуть відповідальність за свою роботу перед деканатом і кафедрою; 
 аналізують ефективність виховної роботи, розвиток творчої ініціативи 

студентів, самоврядування. 
Серед основних форм виховної роботи кураторів є кураторські години, 

які проводять у вигляді бесід, «круглих столів», виховних годин,  інших заходів 
виховного впливу в студентських аудиторіях (із залученням фахівців різного 
профілю); культпоходів історичними місцями рідного краю, до музеїв, 
картинних галерей, на виставки, до театрів; індивідуальна виховна робота зі 
студентами з урахуванням їх індивідуальних особливостей тощо.  

Більш складною і відповідальною є робота куратора на першому курсі. 
Студент входить до нової, незвичної атмосфери, з іншими проблемами та 
іншою орієнтацією навчального процесу. Процес адаптації його до нових умов 
– складний процес, і завдання куратора полягає в тому, щоб допомогти 
першокурснику пройти  період адаптації без невиправданих затрат. А щоб 
допомогти куратору та студентам – розроблено буклети із психологічними 
порадами швидкої адаптації (к.п.н. Гатеж Н.В.). 

Основна увага спрямовується на вивчення особистості студента, 
виявлення активу та вдосконалення його роботи, формування згуртованого 
колективу групи, засвоєння студентами особливостей навчальної діяльності та 
правил внутрішнього розпорядку, прищеплення навичок самостійної роботи, 
роз’яснення важливої ролі вивчення суспільних дисциплін, педагогіки та 
психології, а також спеціальних предметів у підготовці майбутнього 
спеціаліста. Куратор звертає увагу на формування зацікавленості студентів до 
суспільно-корисної діяльності, заохочує їх до виконання окремих громадських 
доручень. 

На четвертому курсі важливе місце займає виховання любові до обраної 
професії, вдосконалення навичок та вмінь із самостійного оволодіння знаннями, 
активна участь у громадській роботі, теоретичних конференціях, роботі у 
науковому студентському товаристві, різноманітні форми корисної праці, 
поширення естетичного кругозору, розвиток у студентів почуття гуманності та 



колективізму, мобілізація резервів із метою вдосконалення роботи в усіх 
напрямках навчально-виховних завдань. 

На 5-му курсі необхідно розвивати навички дій, практикувати 
індивідуалізацію навчання та розвиток самостійних знань студента; проводити 
роз’яснення щодо сучасної методики наукового пізнання, ведення наукової 
роботи, надавати можливість для активної участі в науковій роботі кафедри, 
розвивати професійні інтереси та здібності студента; організовувати шефську 
допомогу першокурсникам, яка успішно здійснюється на кафедрі; 
продовжувати виховання в кожного студента свідомого ставлення до питань 
навчальної, трудової, суспільно-корисної та інших видів діяльності. Також на 
останньому курсі провідним у роботі куратора є ознайомлення студентів із 
сучасними досягненнями в галузі мистецької науки. 

На кафедрі функціонує студентський клуб «Естет», основним завданням 
якого є організація та допомога в проведенні різноманітних заходів, а також 
ведення інформаційних сторінок, художнє тематичне оформлення приміщень 
(День знань, День вчителя, День Художника і т. д . ). 

  За звітний період проведено багато різноплановий заходів зі 
студентською молоддю, серед яких основними є: 
 організація туристично-краєзнавчих поїздок по Україні: м.Ужгород, м. 

Мукачево, м. Верховина, оз. Синевір, м. Львів (2019, 2020, 2021)  
 організація співочого гурту «КАНТ» (диплом за участь і спеціальний приз у 

фестивалі патріотичної пісні імені Павла Лейби, смт. 
Берегомет,Чернівецької обл., організація відеоролика, присвяченого Дню 
захисника вітчизни, виконання пісні «Над землею тумани» (худ.керівник 
Гатеж Н., 2021); 

 залучення талановитих студентів кафедри до всеукраїнських флешмобів 
(зокрема 150-річчя Лесі Українки, «Слово пророка», 2019, 2020, 2021 

 організація екскурсій до центрального корпусу ЧНУ та виставкової зали 
ЧНУ для першокурсників (щорічно); 

 організація благодійних акцій (ярмарки, збір речей, засобів гігієни, 
продуктів харчування для потребуючих до Міста добра Марти Левченко у м. 
Чернівці); 

  робота з оформлення кімнат краєзнавчого музею «У вінку духовної краси», 
с. Виженка (опис експонатів, опорядження, розробка сценарію відкриття 
музею); 

 пізнавальні поїздки до центру культури і мистецтва «Вернісаж», художнього 
та краєзнавчого музеїв; 

 підготовка та участь у тематичних вечорах різного спрямування (День 
працівника освіти, День художника, День студента, Новорічний бал-
маскарад тощо). 
За звітний період на кафедрі підготовлено призерів творчих, мистецьких 

конкурсів: 
 



Керівник: Жаворонкова М. І. 
1.І місце (в номінації сукня, костюм, комплект). ІХ Міжнародний конкурс 
молодих модельєрів «Водограй». Косівський інститут  прикладного та 
декоративного мистецтва ЛНАМ. 2018 
http://kipdm.com/kafedru/halereya/vodograj/480-vodograj-2018.html 
  
2. Диплом І ступеня Х Міжнародного конкурсу Молодих дизайнерів «Україна 
квітуча - 2018» Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
https://nakkkim.edu.ua/novini/1057-ukrajina-kvitucha-2018-finalni-shtrikhi 
  
3. ІІ місце (в номінації сукня, костюм, комплект). ІХ Міжнародний конкурс 
молодих модельєрів «Водограй». Косівський інститут  прикладного та 
декоративного мистецтва ЛНАМ. 2019  
http://kipdm.com/component/content/article/92-pro-nas/novyny/537-vodograj-
2019.html 
 
4. Конкурс «Україна квітує», м. Київ, 2018 р., дипломи І ступеня — 8 студентів. 
https://nakkkim.edu.ua/novini/1057-ukrajina-kvitucha-2018-finalni-shtrikhi 
 
5. І місце в номінації: декоративно-ужиткове мистецтво жіноче ювелірне кольє 
"Гуцульщина" на Всеукраїнському конкурсі "Мій світ - мистецтво", студентка 6 
курсу (група 621), Іпатій Антоніна, (2.08.2021) 
https://www.facebook.com/gallery.of.ideas2021/  

 
Керівник: Толошняк О.В. 

Участь у регіональному пленері з живопису м. Косів (2019 р.) диплом у 
номінації «Краще композиційне вирішення», 2 сертифікати. 

  
Важливою подією у формуванні майбутнього художника/митця  є щорічні 

пленери. Зазвичай пленер планується на початку жовтня та узгоджуються й 
обговорюються на засіданні кафедри ДПОМ. Результати пленера  
висвітлюються на виставці студентських робіт у Виставколій Залі ЧНУ. 

Студенти кафедри ДПОМ систематично беруть участь в культурно-
мистецьки проєктах, виставках, майстер-класах міжнародного та 
всеукраїнського рівня, а саме: 

• Міжнародній виставці «Традиції та новаторство декоративно-
прикладного мистецтва Буковини» Ясський національний університет мистецтв 
«Джьордже Енеску» / Universitatea Națională de Arte «George Enescu» din Iași/, 
м.Ясси Румунія (5-6 червня 2018 р.); 

• Міжнародній виставці «Традиції та новаторство декоративно-
прикладного мистецтва Буковини» Сучавський університет «Штефана Чел 
Маре» /Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava м.Сучава Румунія (7-9 червня 
2018 р.); 

• «KOLOMYIA-ART» / «КОЛОМИЯ-АРТ»: міжнародному 
коломийському бієнале сучасного мистецтва 23.06.–23.07.2018 р.); 



• Міжнародному гуцульському фестивалі. Показ колекції вбрання 
«Відродження» (дипломні роботи студентів кафедри) (31серпня, 2019 р.); 

• Міжнародній виставці творчих робіт випускників ВКПМ  ім.  В.  Ю. 
Шкрібляка (м. Чернівці);  

• Міжнародній виставці в рамках Міжнародного гуцульського 
фестивалю  (31 серпня 2019, м. Вижниця); 

• Міжнародній виставці (м.Барселона, Іспанія); 
• Всеукраїнському І Берегометському творчому інтернет-конкурсі 

«Весна талантів» (04.2020 р.);  
• Всеукраїнській виставці творів народного мистецтва Національної 

спілки майстрів народного мистецтва України «Кращий твір року» (2017, 2018, 
2019, 2020); 

• Всеукраїнському пленері у Карпатах (3 жовтня, м. Косів); 
• виставці дипломних робіт кафедри ДПМО у рамках гала-концерту 

фестивалю імені Назарія Яремчука «Пісня буде поміж нас», (Львівська 
філармонія, 19.11.2019 р.); 

• VIII Всеукраїнській виставці «Бісер: Вчора. Сьогодні. Завтра» (1 
березня 2019, м. Київ); 

• виставці студентських робіт в резиденції ЧНУ «Від минулого до 
сьогодення» м. Чернівці (28.09.2018 р.); 

• участь студентів у виставці «Шевченківська», м. Яремче (06.03.2018 
р.); 

• виставці студентських робіт «Декоративно-прикладне мистецтво — 
життя і воно безсмертне», м. Київ, НАПНУ (06.12.2018 р.); 

• міжвузівському пленері з живопису «Виженські мотиви», с. 
Виженка (2018, 2019); 

• регіональній Новорічно-Різдвяній виставці (центр культури 
«Вернісаж» м.Чернівці, (січень 2019 р.); 

• міській виставці, присвяченій Шевченківським дням (м. Вижниця, 
2018 р.); 

• виставці «Різдвяна» м. Вижниця (02.01.2018 р.); 
• виставці, присвяченій дню міста (м. Вижниця) (2019 р.); 
• виставці дипломних робіт студентів кафедри ДПОМ (Виставкова 

зала ЧНУ, 4 виставки, 2019, 2020); 
• виставці дипломних робіт студентів присвячена Всеукраїнському 

фестивалю народної пісні та кіно до 75-річча від Дня народження Івана 
Миколайчука м. Вижниця (2018, 2019); 

• виставці дипломних робіт кафедри ДПМО. Показі дипломних 
колекцій «Осінні барви» до дня університету, м. Чернівці (05.10.2018 р.); 

• виставці студентських робіт «Від минулого до сьогодення» ЧНУ м. 
Чернівці (28.09.2018 р.); 

• виставці дипломних робіт кафедри ДПМО. Показ колекцій одягу, 
присвячений Дню молоді, с. Реваківці (25.06.18 р.); 

• огляді-конкурсі «Краща новорічна вітрина», м. Вижниця (2019р.); 
• культурно-освітньому проєкті «Школи буковинської тайстри» (м. 

Чернівці, 2019 р.). 



Варто зазначити, що окрім мистецьких подій студенти ДПОМ беруть 
активну участь в спортивних змаганнях, походах: 

• міжобласних змаганнях з лижних гонок пам’яті «Майстра спорту з 
лижних гонок Ю. Свирида» (м. Косів 07.02.2018 р.);  

• міжобласному турнірі з волейболу серед студентських та 
учнівських команд пам’яті Майстра спорту І.С.Дучука (03.03.2018 р. м. 
Вижниця);  

• туристично-оздоровчому поході на гори «Говерла», «Петрос» 
(13.03.18 —14.03.2018 р.);  

• обласній спартакіаді ВНЗ ІІІ — ІV Р.А. з настільного тенісу 
(20.03.18 —21.03.2018 р.);  

• обласному турнірі з волейболу в рамках заходів до «Дня гідності та 
свободи» (22.11.2018 р.м. Вижниця);  

• обласних змаганнях з шашок та настільного тенісу (м. Чернівці 
24.11.2018 р.). 

Візитною карткою кафедри  є Виставкова зала Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, відкриття якої відбулося 
22 травня 2019 року,  У Виставковій Залі регулярно експонуються курсові та 
дипломні роботи студентів, які демонструють сучасний етап розвитку усіх 
видів декоративно-прикладного мистецтва, показують його неповторну 
своєрідність у загальноукраїнському сучасному мистецтві. 

7. Робота викладачів на громадських засадах. 
За звітний період викладачі кафедри музики були головами та членами 

оргкомітетів міжнародних мистецьких конкурсів, зокрема: 
- члени журі у Всеукраїнському І Берегометському творчому інтернет-

конкурсі «Весна талантів» ФединчукО.Б. та Жаворонкова М.І. (04.2020 р.);  
- голова журі конкурсу-фестивалю «Вашківецька Маланка» КурикД.М.; 
- член комісії щодо присвоєння премії Г. Гараса (при обласній раді) 

Курик Д.М.; 
член координаційної ради з питань місцевого самоврядування (при голові 

Вижницької районної ради) Курик Д.М.; 
-  заступник голови Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України (буковинський осередок); 
Викладачі кафедри беруть активну участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю. 
Члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України: 
• заступник голови Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України (буковинський осередок), Заслужений майстер народної творчості 
України, член спілки  –  Курик Д.М.; 

• член спілки – Фединчук О.Б.; 
• член спілки – Сідор Л.В.; 
• атестовані майстри – Двірна О.М.; 
• атестовані майстри – Толошняк О.В. 
Члени Національної спілки художників України:  
• заслужений художник України, член спілки  –  Літвінов О.С. 
Члени Національної спілки дизайнерів України:  



• Заслужений майстер народної творчості України, член спілки  –  
Жаворонкова М.І. 

•  
8. Якість та ефективність функціювання сайту кафедри 

 
Сторінка кафедри розміщена на офіційному веб-сайті Чернівецького 

національного університету. Веб-сторінка кафедри ДПОМ відображає 
регулярно оновлювану інформацію щодо організації навчального процесу, 
нормативної документації, творчої діяльності. Доповненням веб-сторінки є 
групи в соціальних мереж  у фейсбуці та інстаграмі. Також відведена окрема 
сторіка для Виставкової зали ЧНУ (у фейсбуці та на сайті кафедри ДПОМ). 

На сайті відображено основну інформацію стосовно навчально-виховної, 
наукової, виховної, профорієнтаційної роботи кафедри, висвітлено історію 
кафедри, інформацію про викладачів, їх досягнення та публікації. Сайт також 
знайомить із діяльністю мистецьких колективів кафедри, висвітлює вагомі 
події, організовані кафедрою. На сайті розміщено силабуси навчальних 
дисциплін (обов’язкових та вибіркових), окрема сторінка присвячена освітньо-
професійним програмам: відображені їх редакції і зміни, які були внесені 
протягом останніх років, інформація про громадське обговорення програм, 
відгуки стейкхолдерів, форми анкет для роботодавців і студентів. 

Відповідальною за роботу з наповненням кафедрального сайту є 
Толошняк О.В., Жаворонкова М.І., Фединчук О.Б. 

Необхідними кроками з удосконалення сайту кафедри є: 
- розміщення на відповідних сторінках сайту інтерактивних анкет для 

вибору студентами навчальних дисциплін, створення і оновлення бази 
випускників кафедри; 

- розміщення на сайті необхідної документації кафедри: планів і звітів з 
окремих напрямів роботи – навчально-методичної, наукової, виховної, звіту 
завідувача про роботу кафедри тощо; 

- розміщення на сайті усіх необхідних навчально-методичних матеріалів – 
силабусів навчальних дисциплін, робочих навчальних програм, тематик 
курсових та кваліфікаційних робіт студентів тощо. 

 
 
 
Член моніторингової комісії      _________________ 
 
Завідувач кафедри ДПОМ            доц. Дмитро КУРИК 

 
 
 

 

 

 



Студентська активність 
         19-21березня 2018р.  експозиційна виставка в Міністерстві освіти і науки 
України "Традиці Буковини",  художніх робіт студентів кафедри декоративно-
прикладного та образотворчого мистецтва факультету архітектури, будівництва 
та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

        

 

26 беоезня 2018р. презинтація виставки в Президентскому фонді  Леоніда 
Кучми "Україна", творів студентів та творчі напрацювання викладачів кафедри 
декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва факультету 
архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

 

           

           

                     

 

 

 

 



        

10-11 травня 2018р. VІІІ міжнародний конкурс молодих модельєрів 
"Водограй"  

переможцями конкурсу, в номінації:  колекція одягу стала студентка V курсу – 
Ангеліна ГЕРЕЦУН,  художній керівник – Мирослава ЖАВОРОНКОВА  
 

 

 

              

 

 

 

 



"Традиції та новації декоративно-прикладного мистецтва Буковини" 
 в Ясському національному університеті мистецтв „Джьордже Енеску”( 
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași) та Сучавському 
університеті "Штефана чел Маре” (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava). 

 
                  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за 
підтримку конкурсу-фестивалю "Хай пісня скликає друзів " пам'яті нашого 
славетного земляка, першого космонавта незалежної України Леоніда 
Каденюка у виготовленні логотипів фестивалю у дереві, що були вручені усім 
учасникам фестивалю. 

     

 

24 квітня, відбулася зустріч кафедри декоративно-прикладного та 
образотворчого мистецтва факультету АБДПМ Чернівецького національного 
університету з делегацією Луанського університету (КНР). Декан факультету 
мистецтв Фанг Фу Їн та начальник міжнародного відділу Лі Най Ганг. 

            



           

 

  

 

 

 

 

 



Президентські стипендії Президента України 

ОПАРЯК Назарій Васильович - 1996 року народження, студенту 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, майстру 

обробки дерева 

          

          

         



ЦИЦАК Богдан Володимирович - 1994 року народження, студенту 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, майстру 

обробки дерева 

         

             

     



ТОЛОШНЯК Юліана Вікторівна - 1995 року народження, студентці 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, майстру 

ткацтва 

                              

                      

                   



КУЗИК Іван Олексійович - 1995 року народження, студенту Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, майстру обробки дерева 

                       

                 

         

   



 Студенти що року практикуються в техніці «пластична різьба по 
дереву» і є масштабною і складною в самому виконанні – іконостас монастиря 
преподобного Серафима Саровського чудотворця, Ченівецько-Буковинської 
Єпархії в селі Іспас неподалік міста Вижниця. Робота складається з «Царських 
врат», дияконських воріт та орнаментальних обрамлень верхньої частини 
іконостасу, де розміщуються старозавітні царі. 

 
Виконали студенти 5 курсу: Богдан КРИШКА та Мирослав БОЙКО 
Керівники роботи: Мирослава Жаворонкова та Дмитро КУРИК 

                      

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


